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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/31/EF

av 22. juni 1998

om endring av rådsdirektiv 93/6/EØF om investeringsforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad(*)

_______________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 204 av 21.7.1998, s. 13, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/98 av 1. desember 1998
om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT C 240 av 6.8.1997, s. 24, og EFT C 118 av 17.4.1998, s. 16.

(2) EFT C 19 av 21.1.1998, s. 9.

(3) Uttalelse avgitt 7. oktober 1997.

(4) Europaparlamentsuttalelse av 18. desember 1997 (EFT C 14 av 19.1.1998),
Rådets felles holdning av 9. mars 1998 (EFT C 135 av 30.4.1998, s. 7) og
Europaparlamentsbeslutning av 30. april 1998 (EFT C 152 av 18.5.1998).
Rådsbeslutning av 19. mai 1998.

(5) EFT L 386 av 30.12.1989, s. 14. Direktivet sist endret ved
europaparlaments- og rådsdirektiv 98/32/EF (se EFT L 204 av 21.7.1998,
s. 26).

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2 første og tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(4) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Risikoen forbundet med råvarehandel og råvarederivater
omfattes for tiden av rådsdirektiv 89/647/EØF
av 18. desember 1989 om kredittinstitusjoners
kapitaldekning(5). Markedsrisikoen forbundet med disse
posisjonene er imidlertid ikke presist dekket av direktiv
89/647/EØF. Det er nødvendig å utvide begrepet
«handelsportefølje» til å omfatte posisjoner i råvarer eller
råvarederivater som innehas for handelsformål, og som er
utsatt hovedsakelig for markedsrisiko. Institusjonene skal
overholde dette direktivs bestemmelser om dekning av
råvarerisiko for sin samlede virksomhet. Fellesskapet ser
med stadig større bekymring på de grove tilfeller av bedrageri
som begås av visse råvarederivathandlere, og som truer

terminhandelens anseelse og integritet. Det er ønskelig at
Kommisjonen vurderer å fastsette tilsynsmessige betingelser
for å hindre slik bedragerivirksomhet i framtiden.

2) I rådsdirektiv 93/6/EØF av 15. mars 1993 om
investeringsforetaks og kredittinstitusjoners kapital-
dekningsgrad(6) er det fastsatt en standardmetode for
beregning av kapitalkrav for den markedsrisiko
investeringsforetak og kredittinstitusjoner påtar seg.
Institusjonene har utviklet egne risikostyringssystemer (in-
terne modeller) som mer nøyaktig enn standardmetoden
skal måle den markedsrisiko som investeringsforetak og
kredittinstitusjoner er utsatt for. Bruken av mer nøyaktige
metoder for måling av risiko bør fremmes.

3) Bruken av slike interne modeller for beregning av
kapitalkrav krever strenge interne kontrollordninger og bør
godkjennes og underlegges tilsyn av vedkommende
myndigheter. Ved en etterkontroll («back-testing») skal det
kontrolleres at resultatene av beregningen på grunnlag av
den interne modellen fortsatt er pålitelige.

4) Vedkommende myndigheter bør kunne tillate at
marginkravene for terminkontrakter og opsjoner omsatt på
børs og, i en overgangsperiode, for avregnede OTC-derivater
av tilsvarende art kan anvendes i stedet for det kapitalkrav
som beregnes for slike instrumenter i samsvar med dette
direktiv, forutsatt at dette ikke fører til et kapitalkrav som
er lavere enn det som er beregnet i henhold til de øvrige
metodene fastsatt i dette direktiv. Anvendelsen av denne
regelen krever ikke at de institusjoner som anvender den,
fortløpende skal kontrollere likeverdigheten mellom disse
marginkravene og de kapitalkravene som er beregnet i
henhold til de øvrige metodene fastsatt i dette direktiv.

5) De regler som er vedtatt på et bredere internasjonalt
plan for å fremme bruken av mer avanserte risikostyrings-
systemer på grunnlag av interne modeller, kan føre til at
kapitalkravene for kredittinstitusjoner fra tredjestater
reduseres. Disse kredittinstitusjonene konkurrerer med
investeringsforetak og kredittinstitusjoner med hovedkontor
i medlemsstatene. Det er bare ved en endring av direktiv
93/6/EØF at investeringsforetak og kredittinstitusjoner med
hovedkontor i medlemsstatene kan få en tilsvarende
oppmuntring til å utvikle og bruke interne modeller.

_______________

(6) EFT L 141 av 11.6.1993, s. 1. Direktivet endret ved europaparlaments- og
rådsdirektiv 98/33/EF (EFT L 204 av 21.7.1998).
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6) Med henblikk på beregning av kapitalkravene for
markedsrisiko bør posisjoner i gull og gullderivater behandles
på tilsvarende måte som valutaposisjoner.

7) Emisjon av ansvarlig lånekapital bør ikke automatisk
utelukke at en utsteders egenkapitalinstrumenter inngår i en
beholdning som oppfyller vilkårene for en spesifikk
risikovekting på 2 % i henhold til nr. 33 i vedlegg I til direktiv
93/6/EØF.

8) Dette direktiv er i tråd med det arbeid som et internasjonalt
forum av tilsynsmyndigheter innen banksektoren har gjort
med hensyn til tilsynsmessig behandling av markedsrisiko
og posisjoner i råvarer og råvarederivater.

9) For å sikre en harmonisert anvendelse av dette direktiv er
det nødvendig å innføre en overgangsordning på frivillig
grunnlag når det gjelder kapitalkrav for investeringsforetak
og kredittinstitusjoner som handler med råvarer i betydelig
omfang, som har en diversifisert råvareportefølje og som
ennå ikke er i stand til å benytte modeller for beregning av
kapitalkravet for råvarerisiko.

10) Dette direktiv er det best egnede middel til å nå de ønskede
mål og går ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
målene �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 93/6/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 6 bokstav a) samt innledningen og i) og ii) i nr. 6
bokstav b) skal lyde:

«a) posisjoner i finansielle instrumenter, råvarer eller
råvarederivater som institusjonen sitter med for
egen regning med henblikk på videresalg, og/eller
som institusjonen har ervervet for på kort sikt å
dra fordel av reelle og/eller forventede forskjeller
mellom kjøps- og salgspris eller andre pris- eller
rentevariasjoner, samt posisjoner i finansielle
instrumenter, råvarer og råvarederivater som
skyldes samtidige kjøp og salg for egen regning
(«matched principal broking»), eller posisjoner
som institusjonen sitter med for å sikre andre
deler av handelsporteføljen, og

b) engasjementer knyttet til uoppgjorte
transaksjoner, «free deliveries» og
OTC-derivater omhandlet i nr. 1, 2, 3 og 5 i
vedlegg II, engasjementer knyttet til
gjenkjøpsavtaler og utlån av verdipapirer og

råvarer basert på verdipapirer eller råvarer som
inngår i handelsporteføljen som definert i bokstav
a) og omhandlet i nr. 4 i vedlegg II, og, under
forutsetning av vedkommende myndigheters
tillatelse, engasjementer knyttet til omvendte
gjenkjøpsavtaler og innlån av verdipapirer og
råvarer omhandlet i nevnte nr. 4 som oppfyller
vilkårene enten i i), ii), iii) og v) eller vilkårene i
iv) og v) nedenfor:

i) engasjementene føres daglig til markedsverdi
i samsvar med framgangsmåten fastsatt i
vedlegg II,

ii) sikkerheten verdijusteres for å ta hensyn til
vesentlige endringer i verdien av de
verdipapirer eller råvarer som inngår i
vedkommende avtale eller transaksjon, i
samsvar med en regel som kan godtas av
vedkommende myndigheter,».

b) Nr. 15 og 16 skal lyde:

«15) «warrant»: et verdipapir som i sin løpetid eller
på forfallsdag gir innehaveren rett til å kjøpe et
underliggende aktivum til en fastsatt pris. Det
kan gjøres opp ved levering av det underliggende
aktivum selv eller ved kontant betaling,

16) «lagerfinansiering»: posisjoner der et fysisk
lager er solgt på termin, og der
finansieringskostnadene fastlåses inntil
tidspunktet for terminsalget,».

c) Nr. 17 første ledd skal lyde:

«17) «gjenkjøpsavtale» og «omvendt gjenkjøps-
avtale»: en avtale som innebærer at en institusjon
eller dens motpart overdrar verdipapirer eller
råvarer eller garanterte rettigheter til å erverve
verdipapirer eller råvarer, når vedkommende
garanti er utstedt av en anerkjent børs som er i
besittelse av rettighetene til verdipapirene eller
råvarene, og når avtalen ikke tillater en institusjon
å overdra eller pantsette et bestemt verdipapir
eller en bestemt råvare til mer enn én motpart
om gangen, og samtidig forplikter seg til å kjøpe
dem tilbake (eller kjøpe tilbake andre verdipapirer
eller råvarer av samme type) til en fastsatt pris
og på et senere tidspunkt som er fastsatt eller
skal fastsettes av institusjonen som foretar
overdragelsen. En slik avtale er en gjenkjøpsavtale
for institusjonen som selger verdipapirene eller
råvarene, og en omvendt gjenkjøpsavtale for
institusjonen som kjøper dem.»
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d) Nr. 18 skal lyde:

«18) «utlån av verdipapirer eller råvarer» og «innlån
av verdipapirer eller råvarer»: en transaksjon
som innebærer at en institusjon eller dens
motpart overdrar verdipapirer eller råvarer mot
passende sikkerhet og mot at låntakeren
forplikter seg til å tilbakelevere verdipapirer
eller råvarer av samme type på et senere
tidspunkt eller når institusjonen som overdrar
verdipapirene eller råvarene, ber om det. Dette
er et utlån av verdipapirer eller råvarer for
institusjonen som overdrar dem, og et innlån av
verdipapirer eller råvarer for institusjonen som
de overdras til.

Innlån av verdipapirer eller råvarer skal
betraktes som en transaksjon mellom
profesjonelle markedsdeltakere når motparten
er underlagt samordnede rammebetingelser og
samordnet tilsyn på fellesskapsplan eller
er en kredittinstitusjon i sone A som definert i
direktiv 89/647/EØF eller er et anerkjent
investeringsforetak fra en tredjestat, eller når
transaksjonen er inngått med en anerkjent
oppgjørssentral eller en anerkjent børs,».

2) Artikkel 4 nr. 1 første ledd nr. i) og ii) skal lyde:

«i) kapitalkravene beregnet i samsvar med vedlegg I, II
og VI og eventuelt med vedlegg VIII med hensyn til
deres handelsporteføljer,

ii) kapitalkravene beregnet i samsvar med vedlegg III og
VII og eventuelt med vedlegg VIII med hensyn til
deres samlede virksomhet,».

3)  Artikkel 5 nr. 2 skal lyde:

«2. Uten hensyn til nr. 1 skal institusjoner som beregner
kapitalkravene for sin handelsportefølje etter vedlegg
I og II og eventuelt vedlegg VIII, styre og kontrollere
sine store engasjementer i samsvar med direktiv
92/121/EØF, med de endringer som er fastsatt i
vedlegg VI til dette direktiv.»

4) Artikkel 7 nr. 10 og innledningen til artikkel 7 nr. 11 skal
lyde:

«10. Dersom muligheten til fritak fastsatt i nr. 7 og 9 ikke
benyttes, kan vedkommende myndigheter, for beregning
på konsolidert grunnlag av kapitalkravene fastsatt i vedlegg
I og VIII og beregning av engasjementene overfor kunder
omhandlet i vedlegg VI, gi tillatelse til at posisjoner i én
institusjons handelsportefølje motregnes mot posisjoner i
en annen institusjons handelsportefølje i samsvar med
reglene fastsatt i vedlegg I, VI og VIII.

Dessuten kan de tillate at valutaposisjoner tilhørende én
institusjon motregnes mot valutaposisjoner tilhørende en
annen institusjon i samsvar med reglene fastsatt i vedlegg
III og/eller vedlegg VIII. De kan også tillate at
råvareposisjoner tilhørende én institusjon motregnes mot
råvareposisjoner tilhørende en annen institusjon i samsvar
med reglene fastsatt i vedlegg VII og/eller vedlegg VIII.

11. Vedkommende myndigheter kan også tillate at
motregning finner sted mellom handelsportefølje og
henholdsvis valuta- og råvareposisjoner i institusjoner som
ligger i tredjestater, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt
samtidig:».

5) Artikkel 8 nr. 5 skal lyde:

«5. Vedkommende myndigheter skal kreve at
institusjonene umiddelbart rapporterer til dem alle tilfeller
der deres motparter i gjenkjøpsavtaler eller omvendte
gjenkjøpsavtaler eller i transaksjoner med utlån og innlån
av verdipapirer og råvarer ikke oppfyller sine forpliktelser.
Senest tre år etter datoen nevnt i artikkel 12 skal
Kommisjonen framlegge en rapport for Rådet om slike
tilfeller og om følgene for ordningen fastsatt i dette direktiv
for slike avtaler og transaksjoner. Rapporten skal også
inneholde en beskrivelse av hvordan institusjonene
oppfyller de vilkår i artikkel 2 nr. 6 bokstav b) i)-v) som
gjelder for dem, og særlig vilkåret i v). Rapporten skal
dessuten beskrive alle endringer som har funnet sted i det
relative volum av institusjonenes tradisjonelle utlån og
utlånsvolumet gjennom omvendte gjenkjøpsavtaler og
transaksjoner i forbindelse med innlån av verdipapirer eller
råvarer. Dersom Kommisjonen på grunnlag av rapporten
og andre opplysninger finner at ytterligere sikkerhetstiltak
er nødvendige for å hindre misbruk, skal den framlegge
egnede forslag.»

6) Ny artikkel 11a skal lyde:

«Artikkel 11a

Inntil 31. desember 2006 kan medlemsstatene tillate sine
institusjoner å anvende de spredningsminstesatser,
lagerholdsminstesatser og enkeltstående terminkontrakts-
minstesatser («minimum spread, carry and outright rates»)
som er fastsatt i tabellen nedenfor, i stedet for de satser
som er angitt i vedlegg VII nr. 13, 14, 17 og 18, forutsatt at
institusjonene etter vedkommende myndigheters
oppfatning

i) i betydelig omfang handler med råvarer,

ii) har en diversifisert råvareportefølje,

iii) ennå ikke er i stand til å benytte interne modeller for
beregning av kapitalkrav for råvarerisiko i samsvar
med vedlegg VIII.
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Tabell

 Edel- Andre,
metaller Uedle Landbruks- herunder
(unntatt metaller varer energi-

gull) produkter

Spredningssats
(spread rate) (%) 1,0  1,2  1,5  1,5

Lagerholdssats
(carry rate) (%)  0,3  0,5  0,6  0,6

Enkeltstående
terminkontraktssats
(outright rate) (%)  8  10  12  15

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om
anvendelsen av denne artikkel.»

7) Vedlegg I, II, III og V endres, og vedlegg VII og VIII tilføyes
i samsvar med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen
24 måneder etter dets ikrafttredelse. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 22. juni 1998.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES J. CUNNINGHAM

President Formann
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VEDLEGG

1. I vedlegg I gjøres følgende endringer:

a) I nr. 4 utgår siste punktum og følgende ledd tilføyes:

«Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en børshandlet terminkontrakt
settes til samme margin som børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et
nøyaktig mål på den risiko terminkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer det
kapitalkrav for en terminkontrakt som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden
beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII.
Inntil 31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-derivatkontrakt av den type som er omhandlet i dette nummer, og som avregnes av en
oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko derivatkontrakten
innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for vedkommende kontrakt som ville
følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de
interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII.»

b) Nr. 5 tredje ledd skal lyde:

«Vedkommende myndigheter skal kreve at det finnes dekning for annen risiko enn deltarisiko
i forbindelse med opsjoner. De kan tillate at kravet til kapitaldekning for en utstedt opsjon
omsatt på børsen er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen
er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav
for en opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette
vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil
31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-opsjon som avregnes ved en oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den
margin som kreves av oppgjørssentralen, dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig
mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en
OTC-opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette
vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. De kan dessuten
tillate at kapitalkravet for en opsjon kjøpt på børs eller OTC-opsjon er det samme som for
opsjonens underliggende instrument, forutsatt at kapitalkravet som er beregnet på denne
måten, ikke er høyere enn opsjonens markedsverdi. Det tilsvarende kapitalkrav for en utstedt
OTC-opsjon skal beregnes på grunnlag av det underliggende instrument.»

c) Nr. 6 skal lyde:

«6. Behandlingsmåten for opsjoner fastsatt i nr. 5 skal også anvendes på warrants som
gjelder gjelds- og egenkapitalinstrumenter.»

d) Nr. 33 nr. i) skal lyde:

«i) egenkapitalinstrumentene kan ikke være utstedt av emittenter som utelukkende har
utstedt omsettelige gjeldsinstrumenter som for tiden er underlagt 8 %-kravet i henhold
til tabell 1 i nr. 14, eller som er underlagt et lavere krav bare fordi de er garantert eller
sikret,».

2. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. I tilfeller der transaksjoner med gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og råvarer
(unntatt gjenkjøpsavtaler og omvendte gjenkjøpsavtaler samt ut- og innlån av verdipapirer
eller råvarer) fortsatt er uoppgjort etter den fastsatte leveringsdato, skal institusjonen
beregne den prisforskjellen den er utsatt for. Denne beregnes som forskjellen mellom den
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avtalte oppgjørspris og den aktuelle markedsverdi for vedkommende gjeldsinstrument,
egenkapitalinstrument eller råvare, dersom forskjellen kan medføre et tap for institusjonen.
Institusjonen skal multiplisere prisdifferansen med den relevante faktor i spalte A i
tabellen i nr. 2 for å beregne sitt kapitalkrav.»

b) Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde:

«3.1. En institusjon skal ha kapitaldekning for motpartsrisiko dersom

i) institusjonen har betalt for verdipapirer eller råvarer før den har mottatt dem, eller
har utlevert verdipapirer eller råvarer før de er betalt, og

ii) det i forbindelse med transaksjoner over landegrensene har gått én dag eller mer
siden institusjonen foretok vedkommende utbetaling eller utlevering.

3.2. Kapitalkravet skal være 8 % av verdien av verdipapirene eller råvarene eller institusjonens
tilgodehavende multiplisert med den risikovekting som gjelder for vedkommende
motpart.»

c) Overskriften til nr. 4.1 og nr. 4.1 første ledd skal lyde:

«Gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler og ut- og innlån av verdipapirer eller
råvarer

4.1. For gjenkjøpsavtaler og utlån av verdipapirer eller råvarer basert på verdipapirer eller
råvarer som inngår i handelsporteføljen, skal institusjonen beregne forskjellen mellom
verdipapirenes eller råvarenes markedsverdi og det beløp institusjonen har lånt, eller
markedsverdien av sikkerheten, dersom denne forskjellen er positiv. For omvendte
gjenkjøpsavtaler og innlån av verdipapirer eller råvarer skal institusjonen beregne
forskjellen mellom det beløp institusjonen har lånt ut, eller markedsverdien av sikkerheten
og markedsverdien av de verdipapirer eller råvarer institusjonen har mottatt, dersom
denne forskjellen er positiv.»

3. I vedlegg III gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Dersom summen av institusjonens samlede nettovalutaposisjon og dens
nettogullposisjon, beregnet etter framgangsmåten beskrevet nedenfor, overstiger 2 % av
dens samlede ansvarlige kapital, skal institusjonen multiplisere summen av sin
nettovalutaposisjon og sin nettogullposisjon med 8 % for å finne kravet til ansvarlig
kapital til dekning av valutarisiko.

Inntil 31. desember 2004 kan vedkommende myndigheter tillate at institusjonene beregner
sitt krav til ansvarlig kapital ved å multiplisere med 8 % det beløp som den samlede
nettovalutaposisjonen og nettogullposisjonen overstiger 2 % av den samlede ansvarlige
kapital med.»

b) Nr. 3.1 og 3.2 skal lyde:

«3.1. Først skal institusjonen beregne sin åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta (herunder
den valuta institusjonen benytter ved rapportering til vedkommende myndigheter) og i
gull. Denne posisjon skal være summen av følgende (positive eller negative) faktorer:

� nettospotposisjonen (dvs. alle aktivaposter minus alle passivaposter, herunder
påløpte, ikke forfalte renter i vedkommende valuta, eller, når det gjelder gull,
nettospotposisjonen i gull),
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� nettoterminposisjonen (dvs. alle beløp som vil komme inn, minus alle beløp som
skal betales ut i henhold til valuta- og gulltermintransaksjoner, herunder valuta- og
gullterminkontrakter, og hovedstolen i valutabytteavtaler som ikke er tatt med i
nettospotposisjonen),

� ugjenkallelige garantier (og lignende instrumenter) som med sikkerhet vil bli effektive
og kan forventes å være tapsutsatt,

� framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er inntektsført, men som allerede
er fullt sikret (framtidige nettoinntekter/-utgifter som ennå ikke er bokført men som
allerede er fullt sikret gjennom terminkontrakter, kan tas med i beregningen, dersom
dette foretrekkes av den institusjon som rapporterer til vedkommende myndigheter,
og med disse myndigheters forutgående samtykke. Institusjonen må holde seg
konsekvent til det alternativ den velger),

� netto deltaekvivalent (eller deltabasert ekvivalent) av den samlede beholdning av
valuta- og gullopsjoner,

� markedsverdien av andre opsjoner (dvs. andre enn valuta- og gullopsjoner),

� enhver posisjon som en institusjon bevisst har tatt for å sikre seg mot negative
virkninger av valutakursendringer på institusjonens kapitaldekning, kan utelates
ved beregningen av åpne nettovalutaposisjoner. Slike posisjoner bør være av
strukturell art eller uten forbindelse med poster som inngår i handelsporteføljen.
Utelatelse samt endringer i vilkårene for utelatelse må godkjennes av vedkommende
myndigheter. Samme behandlingsmåte, på samme vilkår som beskrevet ovenfor,
kan anvendes på posisjoner med tilknytning til poster som allerede er trukket fra
ved beregningen av den ansvarlige kapital.

3.2. Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å benytte netto nåverdi ved
beregningen av den åpne nettoposisjon i hver enkelt valuta og i gull.»

c) Nr. 4 første punktum skal lyde:

«4. Dernest skal korte og lange nettoposisjoner i hver enkelt valuta, unntatt den valuta som
benyttes ved rapportering til vedkommende myndigheter, og den korte eller lange
nettoposisjon i gull omregnes til rapporteringsvalutaen til spotpris.»

d) Nr. 7 skal lyde:

«7. For det andre kan vedkommende myndigheter inntil 31. desember 2004 tillate at
institusjonene anvender en annen metode enn den angitt i nr. 1-6 for å oppfylle
bestemmelsene i dette vedlegg. Det kapitalkrav en slik metode vil resultere i, må være
tilstrekkelig til at det overstiger 2 % av den åpne nettoposisjon beregnet i samsvar med
nr. 4, og til at det på grunnlag av en analyse av valutakursbevegelsene i alle de rullerende
tidsrom på ti virkedager i de tre foregående år overstiger de sannsynlige tap i 99 % eller
mer av tiden.

Den andre metoden beskrevet i første ledd kan anvendes bare på følgende vilkår:

i) beregningsformelen og korrelasjonsfaktorene fastsettes av vedkommende
myndigheter på grunnlag av en analyse av valutakursbevegelsene,

ii) vedkommende myndigheter vurderer korrelasjonsfaktorene regelmessig på bakgrunn
av utviklingen på valutamarkedene.»
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4. I vedlegg V gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 første punktum skal lyde:

«Uten hensyn til nr. 1 kan vedkommende myndigheter tillate at institusjoner som skal oppfylle
kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II, III, IV, VI, VII og VIII, benytter en alternativ definisjon
av ansvarlig kapital i forbindelse med oppfyllelsen av disse kravene alene.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Den ansvarlige lånekapital omhandlet i nr. 2 bokstav c) skal ikke overstige 150 % av den
gjenværende opprinnelige ansvarlige kapital for å oppfylle kapitalkravene omhandlet i
vedlegg I, II, III, IV, VI, VII og VIII og kan bare nærme seg denne øvre grense i særlige
tilfeller godkjent av vedkommende myndigheter.»

c) Nr. 6 og 7 skal lyde:

«6. Vedkommende myndigheter kan tillate investeringsforetakene å overskride den øvre
grense som i nr. 4 er fastsatt for den ansvarlige lånekapital, dersom de finner det forsvarlig
etter en forsiktighetsbetraktning, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig
lånekapital og komponentene omhandlet i nr. 5 ikke overstiger 200 % av den gjenværende
opprinnelige ansvarlige kapital som skal oppfylle kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II,
III, IV, VI, VII og VIII, eller 250 % av samme beløp dersom vedkommende
investeringsforetak ved beregningen av sin ansvarlige kapital trekker fra komponenten
omhandlet i nr. 2 bokstav d).

7. Vedkommende myndigheter kan tillate kredittinstitusjonene å overskride den øvre grense
som i nr. 4 er fastsatt for den ansvarlige lånekapital, dersom de finner det forsvarlig etter
en forsiktighetsbetraktning, og forutsatt at den samlede sum av slik ansvarlig lånekapital
og komponentene omhandlet i nr. 5 ikke overstiger 250 % av den gjenværende opprinnelige
ansvarlige kapital som skal oppfylle kapitalkravene fastsatt i vedlegg I, II, III, VI, VII og
VIII.»

5. Følgende vedlegg tilføyes:

«VEDLEGG VII

RÅVARERISIKO

1. Alle posisjoner i råvarer eller råvarederivater skal uttrykkes i standardmåleenheter. Spotprisen for
hver råvare skal uttrykkes i den valuta institusjonen benytter ved rapportering til vedkommende
myndigheter.

2. Posisjoner i gull eller gullderivater skal betraktes som utsatt for valutarisiko og behandles i samsvar
med vedlegg III, eventuelt vedlegg VIII, ved beregningen av markedsrisikoen.

3. For dette vedleggs formål kan bare posisjoner som har lagerfinansiering som eneste formål, utelates
ved råvarerisikoberegningen.

4. Rente- og valutarisiko som ikke er omfattet av andre bestemmelser i dette vedlegg, skal inngå i
beregningen av den generelle risiko for omsettelige gjeldsinstrumenter og beregningen av valutarisikoen.

5. Når den korte posisjonen forfaller før den lange, skal institusjonene dessuten sikre seg mot den
risiko for likviditetsmangel som kan forekomme på noen markeder.



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende28.10.1999 Nr.46/103

6. Med henblikk på nr. 19 skal overskuddet av institusjonens lange (korte) posisjoner i forhold til dens
korte (lange) posisjoner i samme råvare og identiske råvareterminkontrakter, opsjoner og warrants
være dens nettoposisjon i hver råvare. Vedkommende myndigheter skal tillate at posisjoner i
derivater behandles, som fastsatt i nr. 8, 9 og 10, som posisjoner i den underliggende råvare.

7. Vedkommende myndigheter kan betrakte følgende posisjoner som posisjoner i samme råvare:

� posisjoner i ulike underkategorier av råvarer i tilfeller der underkategoriene kan byttes ut med
hverandre, og

� posisjoner i lignende råvarer dersom de lett kan byttes ut med hverandre, og dersom det klart
kan fastslås en korrelasjon på minst 0,9 mellom prisbevegelsene i et tidsrom på minst ett år.

Særlige instrumenter

8. Råvareterminkontrakter og terminforpliktelser til kjøp eller salg av råvarer skal inngå i
vurderingssystemet som nominelle beløp uttrykt som standardmåleenheter og gis en løpetid på
grunnlag av utløpsdatoen. Vedkommende myndigheter kan tillate at kapitalkravet for en børshandlet
terminkontrakt settes til samme margin som børsen selv krever, dersom de er overbevist om at
marginen er et nøyaktig mål på den risiko terminkontrakten innebærer, og om at den minst tilsvarer
det kapitalkrav for en terminkontrakt som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden
beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil
31. desember 2006 kan vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en
OTC-råvarederivatkontrakt av den type som er omhandlet i dette nummer, og som avregnes ved en
oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko derivatkontrakten innebærer,
og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for vedkommende kontrakt som ville følge av en
beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller
som er beskrevet i vedlegg VIII.

9. Råvarebytteavtaler der en fast pris utgjør den ene delen av transaksjonen og den aktuelle markedspris
den andre, skal inngå i forfallstabellen som en rekke posisjoner som tilsvarer avtalens pålydende
beløp, der en posisjon svarer til en betaling på avtalen og innpasses i forfallskategorien i tabellen i
nr. 13. Posisjonene vil være lange dersom institusjonene betaler en fast pris og får en flytende pris,
og korte dersom institusjonen får en fast pris og betaler en flytende pris.

For råvarebytteavtaler der delene av transaksjonen gjelder ulike råvarer, innplasseres delene i de
relevante kategorier i forfallstabellen.

10. Opsjoner basert på råvarer eller råvarederivater skal for dette vedleggs formål behandles som om de
var posisjoner av samme verdi som de underliggende instrumenter opsjonen er basert på, multiplisert
med deltaverdien. De posisjoner som da framkommer, kan motregnes mot motsvarende posisjoner
i samme underliggende råvare eller råvarebaserte instrument. Den deltaverdi som anvendes, skal
være enten den som benyttes på vedkommende børs, den som er beregnet av vedkommende
myndigheter, eller, dersom en slik deltaverdi ikke finnes, eller for OTC-opsjoner, den deltaverdi
institusjonen selv har beregnet, forutsatt at den modell institusjonen benytter, betraktes som rimelig
av vedkommende myndigheter.

Vedkommende myndigheter kan imidlertid fastsette at institusjonene skal beregne deltaverdien
etter en framgangsmåte angitt av dem.

Vedkommende myndigheter skal kreve at det finnes dekning for annen risiko enn deltarisiko i
forbindelse med råvareopsjoner. De kan tillate at kapitalkravet for en utstedt råvareopsjon omsatt
på børsen er lik den margin børsen selv krever, dersom de er overbevist om at marginen er et
nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en
opsjon som ville følge av en beregning gjort ved bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved
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bruk av de interne modeller som er beskrevet i vedlegg VIII. Inntil 31. desember 2006 kan
vedkommende myndigheter også tillate at kapitalkravet for en OTC-råvareopsjon som avregnes
ved en oppgjørssentral som er godkjent av dem, tilsvarer den margin som kreves av oppgjørssentralen,
dersom de er overbevist om at marginen er et nøyaktig mål på den risiko opsjonen innebærer, og om
at den minst tilsvarer det kapitalkrav for en OTC-opsjon som ville følge av en beregning gjort ved
bruk av metoden beskrevet i dette vedlegg eller ved bruk av de interne modeller som er beskrevet i
vedlegg VIII. De kan dessuten tillate at kapitalkravet for en råvareopsjon kjøpt på børs eller kjøpt
OTC er det samme som for opsjonens underliggende råvare, forutsatt at kapitalkravet som er
beregnet på denne måten, ikke er høyere enn opsjonens markedsverdi. Det tilsvarende kapitalkrav
for en utstedt OTC-opsjon skal beregnes på grunnlag av den underliggende råvare.

11. Warrants som gjelder råvarer, skal behandles på samme måte som råvareopsjoner i nr. 10.

12. Overdrageren av råvarer eller garanterte rettigheter til å erverve råvarer gjennom en gjenkjøpsavtale
og utlåneren av råvarer i en råvareutlånsavtale skal ta med vedkommende råvarer ved beregningen av
sine kapitalkrav i henhold til dette vedlegg.

a) Forfallstabellmetode

13. Institusjonen skal for hver råvare benytte en separat forfallstabell i samsvar med tabellen nedenfor.
Alle posisjoner i vedkommende råvare og alle posisjoner som betraktes som posisjoner i samme
råvare i henhold til nr. 7, skal innplasseres i den relevante forfallskategori. Fysiske lagre skal
innplasseres i første forfallskategori.

Forfallskategori Spredningssats
(«spread rate») (%)

(1) (2)

0 < 1 måned  1,50
> 1 < 3 måneder  1,50
> 3 < 6 måneder  1,50
> 6 < 12 måneder  1,50
> 1 < 2 år  1,50
> 2 < 3 år  1,50

> 3 år  1,50

14. Vedkommende myndigheter kan tillate at posisjoner i samme råvare eller posisjoner som i henhold
til nr. 7 betraktes som posisjoner i samme råvare, blir motregnet og innplassert i de passende
forfallskategorier på et nettogrunnlag for

� posisjoner i kontrakter som utløper på samme dato, og

� posisjoner i kontrakter som utløper etter hverandre innenfor et tidsrom på ti dager, dersom
kontraktene omsettes på markeder med daglige leveringstidspunkter.

15. Institusjonen skal deretter summere de lange posisjoner og de korte posisjoner i hver enkelt
forfallskategori. Summen av de førstnevnte (sistnevnte) som motsvares av de sistnevnte (førstnevnte)
i en gitt forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende posisjon i vedkommende kategori,
mens den gjenstående lange eller korte posisjon skal være den ikke motsvarende posisjon i samme
kategori.

16. Den del av en gitt forfallskategoris ikke motsvarende lange eller korte posisjon som motsvares av en
ikke motsvarende kort (lang) posisjon i en senere forfallskategori, skal betraktes som den motsvarende
posisjon mellom to forfallskategorier. Den del av den ikke motsvarende lange eller korte posisjon
som ikke lar seg motsvare på denne måten, skal betraktes som den ikke motsvarende posisjon.
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17. Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes på grunnlag av den relevante forfallstabell
som summen av:

i) summen av de motsvarende lange og korte posisjoner, multiplisert med den relevante
spredningssats («spread rate») angitt i spalte 2 i tabellen i nr. 13 for hver forfallskategori og
med råvarens spotpris,

ii) den motsvarende posisjon mellom to forfallskategorier for hver forfallskategori som en ikke
motsvarende posisjon overføres til, multiplisert med 0,6 % (lagerholdssats � «carry rate») og
med råvarens spotpris,

iii) de øvrige ikke motsvarende posisjonene, multiplisert med 15 % (enkeltstående
terminkontraktssats � «outright rate») og med råvarens spotpris.

18. Institusjonens samlede kapitalkrav for råvarerisikoen skal beregnes som summen av kapitalkravene
beregnet for hver råvare i samsvar med nr. 17.

b) Forenklet metode

19. Institusjonens kapitalkrav for hver råvare skal beregnes som summen av:

i) 15 % av nettoposisjonen, lang eller kort, multiplisert med råvarens spotpris, og

ii) 3 % av bruttoposisjonen, lang pluss kort, multiplisert med råvarens spotpris.

20. Institusjonens samlede kapitalkrav for råvarerisikoen skal beregnes som summen av kapitalkravene
beregnet for hver råvare i samsvar med nr. 19.

VEDLEGG VIII

INTERNE MODELLER

1. Vedkommende myndigheter kan på de vilkår som er fastsatt i dette vedlegg, tillate institusjonene å
beregne sine kapitalkrav for posisjonsrisiko, valutarisiko og/eller råvarerisiko ved hjelp av sine egne
interne risikostyringsmodeller i stedet for eller i kombinasjon med metodene beskrevet i vedlegg I,
III og VII. Vedkommende myndigheter skal i hvert enkelt tilfelle uttrykkelig godkjenne bruken av
disse modellene for kapitaldekningsformål.

2. Godkjenningen skal gis bare dersom vedkommende myndigheter er overbevist om at institusjonens
risikostyringssystem er solid fundert og gjennomføres på en riktig måte, og om at særlig følgende
kvalitetskrav overholdes:

i) den interne risikoberegningsmodell skal være tett integrert i institusjonens daglige risikostyring
og danne grunnlag for rapportering om risikoeksponering til institusjonens øverste ledelse,

ii) institusjonen skal ha en enhet for risikokontroll som skal være uavhengig av handelsenheten,
og som rapporterer direkte til øverste ledelse. Enheten skal ha ansvar for å utforme og
gjennomføre institusjonens risikostyringssystem. Den skal utarbeide og analysere daglige
rapporter om risikoberegningsmodellens resultater og om egnede tiltak med hensyn til rammene
for handelsvirksomheten,

iii) institusjonens styre og øverste ledelse skal delta aktivt i risikokontrollprosessen, og
risikokontrollenhetens daglige rapporter skal vurderes av ledere med tilstrekkelig myndighet
til å redusere både den enkelte handlers posisjoner og institusjonens samlede risikoeksponering,
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iv) institusjonen skal ha et tilstrekkelig antall ansatte som er kvalifisert til å bruke avanserte
modeller på områdene handel, risikokontroll, revisjon og administrasjon,

v) institusjonen skal ha fastsatt framgangsmåter for overvåking og sikring av at skriftlige interne
retningslinjer og kontrolltiltak i forbindelse med den samlede anvendelse av
risikoberegningsmodellen overholdes,

vi) det har vist seg at institusjonens modeller gir risikoberegninger med en rimelig grad av
nøyaktighet,

vii) institusjonen skal hyppig gjennomføre et omfattende krisesimuleringsprogram, og resultatene
skal vurderes av den øverste ledelsen og gjenspeiles i de retningslinjer og rammer som ledelsen
fastsetter,

viii) institusjonen skal som et ledd i sin regelmessige interne revisjonsprosess foreta en uavhengig
kontroll av risikoberegningssystemet. Kontrollen skal omfatte både handelsenhetens og den
uavhengige risikokontrollenhetens virksomhet. Institusjonen skal minst én gang i året foreta
en kontroll av risikostyringsprosessen som helhet. I kontrollen skal det foretas en vurdering
av

� om dokumentasjonen som gjelder risikostyringssystemet og -prosessen, samt
organiseringen av risikokontrollenheten er hensiktsmessig,

� hvordan markedsrisikotiltak integreres i den daglige risikostyring, og om
ledelsesinformasjonssystemet er pålitelig,

� den framgangsmåte institusjonen benytter for godkjenning av de risikoberegningsmodeller
og verdifastsettelsessystemer som benyttes av personalet i handels- og
administrasjonsenheter,

� omfanget av markedsrisiko som oppfanges av risikoberegningsmodellen og valideringen
av eventuelle større endringer i risikoberegningsprosessen,

� om opplysningene om posisjonene er nøyaktige og fullstendige, om volatilitets- og
korrelasjonsantakelsene er nøyaktige og hensiktsmessige, og om verdivurderingen og
beregningen av risikofølsomheten er nøyaktig,

� den kontrollprosedyre som institusjonen anvender for å vurdere om de kilder for
opplysningene som benyttes til de interne modeller, er enhetlige, aktuelle og pålitelige,
samt om kildene er uavhengige, og

� den framgangsmåte institusjonen benytter for å vurdere etterkontrollene («back-test-
ing») som foretas for å vurdere modellens nøyaktighet.

3. Institusjonen skal overvåke sine modellers nøyaktighet og resultater ved å gjennomføre et
etterkontrollprogram («back-testing»). Ved etterkontrollen skal det for hver virkedag foretas en
sammenligning mellom den daglige potensielle tapsrisiko («value-at-risk») som beregnes ved hjelp
av institusjonens modell på grunnlag av posisjonene ved dagens slutt, og den daglige endringen i
porteføljeverdien ved slutten av den etterfølgende virkedag. Vedkommende myndigheter skal
undersøke om institusjonen kan utføre etterkontroll («back-testing») av både faktiske og hypotetiske
endringer i porteføljeverdien. Etterkontroll på grunnlag av hypotetiske endringer i porteføljeverdien
bygger på en sammenligning mellom porteføljeverdien ved dagens slutt og verdien ved slutten av
etterfølgende virkedag, idet det forutsettes at posisjonene er uendret. Vedkommende myndigheter
skal kreve at institusjonene treffer egnede tiltak for å bedre sitt etterkontrollprogram («back-
testing») dersom det anses som utilstrekkelig.
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4. Ved beregning av kapitalkravene for den spesifikke risiko knyttet til posisjoner i omsettelige gjelds-
og egenkapitalinstrumenter kan vedkommende myndigheter godkjenne at en institusjon benytter
sin interne modell dersom denne modellen ikke bare oppfyller vilkårene i resten av dette vedlegg,
men også

� forklarer porteføljens historiske prisendringer,

� gjenspeiler konsentrasjonen uttrykt i størrelse og endringer i porteføljens sammensetning,

� fungerer godt under ugunstige vilkår,

� valideres gjennom etterkontroller («back-testing») med sikte på å vurdere om den spesifikke
risiko oppfanges nøyaktig. Dersom vedkommende myndigheter tillater at slik etterkontroll
gjennomføres på grunnlag av relevante underporteføljer, skal disse utvelges på en ensartet
måte.

5. Institusjoner som benytter interne modeller som ikke er godkjent i samsvar med nr. 4, skal være
underlagt et særskilt kapitalkrav for spesifikk risiko beregnet i samsvar med vedlegg I.

6. Ved anvendelse av nr. 10 ii) skal resultatet av institusjonens egen beregning multipliseres med en
faktor på minst 3.

7. Multiplikasjonsfaktoren skal forhøyes med en tilleggsfaktor på mellom 0 og 1 i samsvar med
tabellen nedenfor, avhengig av antallet overskridelser som institusjonens etterkontroll («back-test-
ing») har avdekket for de siste 250 virkedagene. Vedkommende myndigheter skal kreve at
institusjonene beregner overskridelsene på en ensartet måte, på grunnlag av etterkontroll («back-
testing») av enten faktiske eller hypotetiske endringer i porteføljeverdien. En overskridelse er en
daglig endring i porteføljeverdien som overstiger den tilsvarende daglige potensielle tapsrisiko som
er beregnet ved hjelp av institusjonens modell. Ved fastsettelse av tilleggsfaktoren skal antallet
overskridelser beregnes minst hvert kvartal.

Antall overskridelser      Tilleggsfaktor

Færre enn 5 0,00
5 0,40
6 0,50
7 0,65
8 0,75
9 0,85

10 eller flere 1,00

Vedkommende myndigheter kan i enkelttilfeller og i unntakssituasjoner gi fritak for kravet om å
forhøye multiplikasjonsfaktoren med tilleggsfaktoren i samsvar med tabellen ovenfor, dersom
institusjonen har godtgjort overfor vedkommende myndigheter at en slik forhøyelse er ubegrunnet,
og at modellen er grunnleggende korrekt.

Dersom mange overskridelser viser at modellen ikke er tilstrekkelig nøyaktig, skal vedkommende
myndigheter trekke godkjenningen av modellen tilbake eller pålegge passende tiltak for å sikre at
modellen omgående forbedres.

For å gjøre det mulig for vedkommende myndigheter fortløpende å overvåke at tilleggsfaktoren er
passende skal institusjonene omgående, og senest innen fem virkedager, underrette vedkommende
myndigheter om overskridelser som er avdekket av etterkontrollprogrammet, og som i samsvar med
tabellen ovenfor ville innebære en forhøyelse av tilleggsfaktoren.
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8. Dersom institusjonens modell er godkjent av vedkommende myndigheter i samsvar med nr. 4 for
beregning av kapitalkrav for spesifikk risiko, skal institusjonen øke sitt kapitalkrav beregnet i
henhold til nr. 6, 7 og 10 ved å øke beløpet med enten

i) den spesifikke risikodel av vurderingen av den potensielle tapsrisiko som bør isoleres i henhold
til retningslinjer satt av tilsynsmyndighetene, eller, etter institusjonens valg,

ii) vurderingene av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk») for underporteføljer av posisjoner
i gjelds- og egenkapitalinstrumenter som innebærer en spesifikk risiko.

Institusjoner som benytter mulighet ii), skal på forhånd gjøre rede for sammensetningen av sin
underportefølje og ikke endre den uten vedkommende myndigheters samtykke.

9. Vedkommende myndigheter kan gi fritak for kravet i henhold til nr. 8 om en forhøyelse dersom
institusjonen godtgjør at dens modell, i tråd med anerkjente internasjonale standarder, nøyaktig
oppfanger også risikoen for uforutsette hendelser og mislighold når det gjelder institusjonens
posisjoner i omsettelige gjelds- og egenkapitalinstrumenter.

10. Hver institusjon skal oppfylle et kapitalkrav som svarer til den høyeste av følgende verdier:

i) den foregående dags potensielle tapsrisiko («value-at-risk»), beregnet etter de parametere som
er angitt i dette vedlegg,

ii) et gjennomsnitt av de daglige vurderte potensielle tapsrisikoene («value-at-risk») for hver av
de foregående 60 virkedager, multiplisert med faktoren nevnt i nr. 6 og justert med faktoren
nevnt i nr. 7.

11. Beregningen av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk») skal oppfylle følgende minstekrav:

i) minst daglig beregning av den potensielle tapsrisiko («value-at-risk»),

ii) et 99-prosentil ensidig konfidensintervall,

iii) en ihendehaverperiode som tilsvarer ti dager,

iv) en effektiv observasjonsperiode på minst ett år, bortsett fra i de tilfeller der en kortere
observasjonsperiode er berettiget som følge av en betydelig økning av prisvolatiliteten,

v) kvartalsvis ajourføring av data.

12. Vedkommende myndigheter skal kreve at modellen oppfanger nøyaktig all vesentlig prisrisiko ved
opsjoner eller opsjonslignende posisjoner, og at all annen risiko som modellen ikke oppfanger, er
tilstrekkelig dekket av ansvarlig kapital.

13. Vedkommende myndigheter skal kreve at risikoberegningsmodellen oppfanger et tilstrekkelig antall
risikofaktorer, avhengig av institusjonens aktivitetsnivå på de respektive markeder. Følgende
minstekrav skal overholdes:

i) for renterisiko skal risikoberegningsmodellen inneholde en sammensetning av risikofaktorer
som tilsvarer rentesatsene i hver valuta som institusjonen har rentefølsomme balanseførte og
ikke balanseførte posisjoner i. Institusjonen skal beregne avkastningskurvene ved hjelp av
allment godkjente framgangsmåter. For posisjoner utsatt for betydelig renterisiko i de viktigste
valutaer og markeder skal avkastningskurven deles inn i minst seks forfallskategorier for å
oppfange endringene i satsenes volatilitet langs avkastningskurven. Risikoberegningssystemet
skal dessuten oppfange bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom ulike
avkastningskurver,
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ii) for valutarisiko skal risikoberegningssystemet inneholde risikofaktorer som svarer til gull og
til de enkelte fremmede valutaer som institusjonens posisjoner er denominert i,

iii) for risiko knyttet til egenkapitalinstrumenter skal risikoberegningssystemet inneholde minst
en særskilt risikofaktor for hvert av de markeder der institusjonen har større posisjoner,

iv) for råvarerisiko skal risikoberegningssystemet inneholde minst en særskilt risikofaktor for
hver av de råvarer institusjonen har større posisjoner i. Risikoberegningssystemet skal dessuten
oppfange risiko knyttet til bevegelser som ikke er fullstendig korrelert mellom lignende, men
ikke identiske råvarer, samt risikoen for endringer i terminprisene som følge av manglende
samsvar mellom løpetidene. Det skal også ta hensyn til markedskjennetegn, særlig
leveringstidspunkter og handlernes spillerom for å lukke posisjoner.

14. Vedkommende myndigheter kan tillate institusjoner å anvende empiriske korrelasjoner innenfor
risikokategoriene og på tvers av risikokategorier dersom de er overbevist om at institusjonens
system for beregning av korrelasjoner er velfungerende og gjennomføres på en betryggende måte.»

__________


